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Streszczenie  

Praca przedstawia sport kobiet w latach 1921–1922 w oparciu o czasopismo „Przegl d Spor-
towy”. „Przegl d Sportowy” by  tygodnikiem po wi conym sportowi w Polsce i zagranic . Przy-
bli a  tak e ró ne aspekty ruchu sportowego kobiet. 

W latach 1921–1922 kobiety dzia a y w zarz dach klubów i towarzystw sportowych. Rywali-
zowa y w wielu dyscyplinach sportowych, g ównie na arenie krajowej. Popularnymi dyscyplinami 
sportu kobiet by y: lekkoatletyka, y wiarstwo, narciarstwo, p ywanie, tenis ziemny, a tak e  
(w mniejszym stopniu) wio larstwo i szermierka. Najwi ksze sukcesy kobiety odnosi y w narciar-
stwie. Do wyró niaj cych zawodniczek w narciarstwie nale a y: W. Dubie ska, E. Michalewska- 
-Zi tkiewiczowa oraz I. Popielówna.  

S owa kluczowe: kobiety, sport, Polska, „Przegl d Sportowy”. 

Celem pracy jest przedstawienie sportu kobiet w Polsce w wietle „Przegl -
du Sportowego” w latach 1921–1922. „Przegl d Sportowy” ukazywa  si  w la-
tach 1921–1939. W tym czasie by  tygodnikiem wydawanym w Krakowie, po-
wi conym sportowi w Polsce i za granic . Przybli a  tak e ró ne aspekty ruchu 

sportowego kobiet.  
W zakresie pi miennictwa dotycz cego sportu kobiet w II Rzeczypospolitej 

najwi ksze znaczenie poznawcze maj  prace M. Rotkiewicz i T. Drozdek- 
-Ma olepszej1. Warto nadmieni , i  publikacje podejmuj ce problematyk  sportu 

                                                 
*  Dr, Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie. 
1  T. Drozdek-Ma olepsza, Stan bada  nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet  

w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rze-
szów 2005, s. 13–21; tej e, Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie mi dzywojennym, „Prace 
Naukowe Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Seria: Kultura Fizyczna”, z. 11, Cz -
stochowa 2012, s. 13–25; tej e, Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:]  
L. Rak, E. Ma olepszy (red.), Narciarstwo polskie 1888–2008, Jas o 2009, s. 105–115.  
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kobiet w Polsce w okresie mi dzywojennym nie uwzgl dniaj  w sposób szcze-
gó owy kwerendy czasopisma „Przegl d Sportowy”.  

W numerze 30 „Przegl du Sportowego” z 1921 r. ukaza a si  informacja do-
tycz ca powo ania Mi dzynarodowego Zwi zku Sportowego Kobiet2. Zwi zek 
zosta  utworzony w Pary u, a jego sygnatariuszami byli przedstawiciele nast pu-
j cych pa stw: Czechos owacja, Francja, Hiszpania, USA, Wielka Brytania. By-
o to wa ne wydarzenie w zakresie organizacyjnym, przyczyniaj ce si  do roz-

woju sportu kobiet w Europie i na wiecie.  
Redakcja „Przegl du Sportowego” oceni a sport kobiet we wschodniej Ma-

opolsce, zwracaj c uwag  na niski jego poziom:  

Wreszcie i sporty, do  intensywnie przed wojn  uprawiane przez kobiety, posz y zupe -
nie w zapomnienie i wychowaniem fizycznym kobiet w przeciwie stwie do zagranicy 
nikt si  u nas nie zajmuje3.  

Z takim wnioskiem nie mo na w pe ni si  zgodzi . Granice Polski ukszta -
towa y si  w wyniku powsta  narodowych i wojny Polski z Rosj  Radzieck . 
Dopiero wtedy – w a ciwie – od 1921 r. – w ród wielu dziedzin, mog a si  roz-
wija  aktywno  fizyczna. 

Kobiety, aczkolwiek w wyra nej mniejszo ci, zasiada y we w adzach klu-
bów i sekcji sportowych. Cz onkiem zarz du Akademickiego Zwi zku Sporto-
wego (AZS) w Warszawie – w trakcie zjazdu w dniu 12 listopada 1921 r. – zo-
sta a Lucyna Janczewska4. Sekcja narciarska AZS w Krakowie zwo a a Walne 
Zgromadzenie 17 wrze nia 1921 r.5 Cz onkiem zarz du sekcji narciarskiej zosta-
a J. Popielówna. W sk ad zarz du sekcji narciarskiej Klubu Sportowego „Czar-

ni” Lwów wesz a w 1921 r. Jadwiga Paw owska6.  
Z inicjatywy Lwowskiego Towarzystwa y wiarskiego (LT ) zawi zano  

9 pa dziernika 1921 r. Polski Zwi zek y wiarski (PZ )7. Do zwi zku przyst -
pi y nast puj ce organizacje: Warszawskie Towarzystwo y wiarskie (WT ), 
Wile skie Towarzystwo y wiarskie (Wil.T ) oraz LT . Pierwsza siedziba 
PZ  mie ci a si  we Lwowie. Z inicjatywy Wil.T  pod koniec listopada 1921 r. 
urz dzono tor y wiarski w Parku Sportowym im. gen. eligowskiego. Towa-
rzystwo prowadzi o sekcj  hokejow , narciarsk , saneczkarsk  oraz tenisow . 
Prezesem Wil.T  by  in . Zwolski, natomiast cz onkiem zarz du Kawalcowa. 

W 31 numerze „Przegl du Sportowego” z 1921 r. ukaza a si  informacja  
o maj cym si  odby  w dniach 26–31 grudnia 1921 r. kursie narciarskim dla po-
cz tkuj cych i zaawansowanych w Zakopanym8. Kurs narciarski organizowali 

                                                 
2  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 30, s. 15.  
3  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 6, s. 4.  
4  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 33, s. 9.  
5  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 20, s. 14.  
6  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 33, s. 11.  
7  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 25, s. 14.  
8  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 31, s. 15.  
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dzia acze Tatrza skiego Towarzystwa Narciarzy (TTN). Dla kursantów TTN 
zapewni o 90 miejsc noclegowych. Pod kierunkiem El biety Michalewskiej- 
-Zi tkiewiczowej, w dniach 26–30 grudnia 1922 r. mia  zosta  przeprowadzony 
kurs narciarski dla pocz tkuj cych9. Organizatorem kursu by a Sekcja Narciar-
ska Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego (SNPTT).  

Popularn  dyscyplin  w ród kobiet by a lekkoatletyka. W czerwcu 1922 r. 
odby y si  w Warszawie zawody sportowe szkó  rednich10. W zawodach 
dziewcz t wyró ni y si  uczennice Seminarium im. Orzeszkowej. W biegu na 
dystansie 60 m zwyci y a Sadkowska, za  w biegu sztafetowym 2 × 100 m ze-
spó  e ski Seminarium im. Orzeszkowej. W ramach zawodów lekkoatletycz-
nych odby y si  pokazy gimnastyczne dziewcz t i ch opców11. 

W dniach 30 wrze nia – 1 pa dziernika 1922 r. odby y si  w Warszawie MP 
w lekkoatletyce12. W zawodach po raz pierwszy wzi y udzia  kobiety. Wyda-
rzenie to zosta o odnotowane na amach „Przegl du Sportowego”:  

Faktem z ycia naszej lekkiej atletyki jest fakt masowego startu pa  ze Lwowa, Warsza-
wy i Poznania. Warszawa jest jaskrawym przyk adem tego, co mo na uczyni  w dziedzi-
nie propagandy sportu w ród niewiast. Oto 2 miesi ce temu noga kobieca nie stan a na 
bie ni na Agrykoli. Dzi  Warszawa posiada przesz o 30 wicz cych stale niewiast13.  

W poszczególnych konkurencjach najlepsze okaza y si : w biegu na dystan-
sie 60 m – B. Szmendziukówna – 8.8 s. („Pogo ” Lwów); w skoku w dal –  
B. Szmendziukówna – 3.93 m; w skoku wzwy  – B. Pawska – 1.09 m (AZS 
Warszawa); w biegu sztafetowym 4 × 50 m zwyci y  zespó  „Pogonii” Lwów, 
wyprzedzaj c AZS Warszawa i „Poloni ” Warszawa14. Oprócz wymienionych 
lekkoatletek, w zawodach wyró ni y si : Gwizda ówna („Pogo ”), Klukowska, 
Rze nicka („Polonia”), Tupalska (AZS).  

W numerze 45 „Przegl du Sportowego” z 1922 r. podano rekordy Polski  
w lekkoatletyce za 1922 r.15 W konkurencjach kobiecych rekordy Polski nale a-
y do: Szmendziukówny – w nast puj cych konkurencjach: bieg na dystansie 60 m 

(8.7 s), w skoku w dal (4.05 m), w biegu na dystansie 100 m (15.00 s); do Paw-
skiej w skoku wzwy  (1.09 m); w sztafecie 4 × 60 m – „Pogo ” Lwów (32.00 s.); 
w sztafecie 4 × 100 m – „Pogo ” Lwów (1.025 min). Nale y zauwa y , i  w za-
kresie uwzgl dniania oficjalnych rekordów Polski w lekkoatletyce ukaza a si   
w „Przegl dzie Sportowym” notatka prasowa o nast puj cej tre ci: 

                                                 
9  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 49, s. 10.  
10  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 24, s. 9–10.  
11  Tam e. 
12  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 40, s. 8–9.  
13  Tam e.  
14  Tam e. B. Szmendziukówna w biegu na dystansie 60 m uzyska a wynik o 0.1 s. lepszy od ów-

czesnego rekordu Polski.  
15  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 45, s. 9.  
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Rekordy ustanowione przez polskich atletów za rz dów zaborczych uzna  PZLA tylko za 
najlepsze wyniki, a jako oficjalne rekordy Polski uznaje si  rezultaty, osi gni te po dniu 
1 listopada 1918 r., o ile s  lepsze od poprzednich najlepszych wyników16.  

W 1921 r. TS „Unia” Pozna  prowadzi o dru yn  pi ki no nej kobiet17. Brak 
róde  nie pozwoli  na przedstawienie dzia alno ci sportowej pi karek no nych.  

 
Fot. 1. Dru yna pi ki no nej kobiet TS „Unia” Pozna   

ród o: „Przegl d Sportowy” 1921, nr 18, s. 1.  

Na pocz tku lat dwudziestych XX w. kobiety uczestniczy y w zawodach 
p ywackich, przeprowadzanych na rzece. W dniu 29 czerwca 1922 r., z inicjaty-
wy AZS zosta  przeprowadzony wy cig p ywacki na rzece Wi le w Warsza-
wie18. Dystans biegu p ywackiego wynosi  2000 m. Zwyci y a Zofia Bystrzy -
ska (AZS Warszawa), wyprzedzaj c Wardówn . Ogó em w zawodach wzi o 
udzia  100 p ywaków, w tym 7 kobiet19. W podobnych zawodach, przeprowa-
dzonych na rzece Wi le w Krakowie w 1922 r., w wy cigu na dystansie 3600 m 
I miejsce zaj a Maria Meyerówna20. Drugie miejsce przypad o Irenie Popielów-

                                                 
16  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 8, s. 10.  
17  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 18, s. 1.  
18  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 27, s. 10.  
19  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 52, s. 8.  
20  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 31, s. 10. W zawodach wzi y udzia  4 kobiety.  
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nie, za  III miejsce zaj a S. Estreicherówna. Zawody zorganizowa a sekcja 
p ywacka AZS Kraków. M. Meyerówna przep yn a dystans 3600 m w 34 min  
i 52 s, podczas gdy najlepszy z m czyzn uzyska  czas 34 min i 17 s.  

Ju  wówczas kobiety wspó zawodniczy y w p ywaniu w zawodach rangi mi-
strzostw okr gu. P ywackie zawody okr gowe – okr gu krakowskiego – prze-
prowadzono 22 lipca 1922 r.21 W wy cigach p ywackich kobiet na dystansie 108 m 
stylem klasycznym i 108 m stylem dowolnym zwyci y a Maria Meyerówna 
(AZS Kraków). W trakcie zawodów odby  si  bieg sztafetowy dla kobiet 4 × 36 m. 
Zwyci y a sztafeta AZS Kraków. W zawodach oprócz M. Meyerówny wyró -
ni y si  Jadwiga Meyerówna i Irena Popielówna. W tym samym roku (3 wrze-
nia 1922 r.) zosta y po raz pierwszy zorganizowane MP w p ywaniu22. W wy-
cigu na dystansie 100 m zwyci y a Samolakówna (Warszawskie Ko o Wio la-

rek – WKW), wyprzedzaj c Ryszkiewiczówn  (WKW) i Sellówn  („Unia” Po-
zna ); w wy cigu na dystansie 300 m I miejsce zaj a Ludmi a Dro y ska 
(WKW), przed Z. Bystrzy sk  (AZS Warszawa) i Ryszkiewiczówn . Do wy ci-
gu sztafetowego zg osi y si  dwie dru yny WKW. Zwyci y  zespó  w sk adzie: 
G owacka, Ko uchowska, Tryburska i Doro y ska. Redakcja „Przegl du Spor-
towego” nie poda a informacji na temat startu w zawodach p ywaczek z okr gu 
krakowskiego.  

 
Fot. 2. Cz onkowie sekcji szermierczej AZS Kraków. W ród nich Wanda Dubie ska  

ród o: „Przegl d Sportowy” 1922, nr 51, s. 53.  

                                                 
21  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 29, s. 9.  
22  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 36, s. 10.  
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Na amach „Przegl du Sportowego”, w numerze 52 z 1922 r., dokonano 
podsumowania stanu sportu polskiego, m.in. w zakresie p ywania23. Silny by  
o rodek p ywacki w Krakowie (AZS, YMCA, ydowskie Towarzystwo Spor-
towe – TS „Jutrzenka”), który posiada  nast puj ce zawodniczki: Dawidowska, 
Estreicherówna, Królówna, M. Luba ska, Jadwiga i Maria Meyer, I. Popielów-
na. Ponadto redakcja pisze: „ukaza y si  na horyzoncie talenty m ode z pa : By-
strzy ska, Doro y ska, Samolakówna, Ryszkiewiczówna”24. AZS Kraków zor-
ganizowa  e sk  dru yn  pi ki wodnej. 

Wyró niaj c  si  pod wzgl dem sportowym cz onkini  sekcji szermierczej 
AZS Kraków by a W. Dubie ska25. 

W dniach 8–11 wrze nia 1921 r. odby  si  w Krakowie IV Mi dzynarodowy 
Turniej AZS w tenisie ziemnym26. Pierwsze 3 turnieje odby y si  w okresie 
przed wybuchem I wojny wiatowej (w latach 1912, 1913 i 1914 r.). W grze po-
jedynczej kobiet zwyci y a Vera Richterówna ( ódzki Klub Lawn-Tennisowy 
– KLT), drugie miejsce zaj a Wanda Dubie ska (AZS Kraków). W innej kon-
kurencji – grze mieszanej – I miejsce zaj li ochowska i Kleinadel (Warszawski 
Klub Lawn-Tennisowy WKLT), II miejsce – V. Richterówna i Kowalewski. Jak 
pisze redakcja „Przegl du Sportowego”, popularyzuj c aktywno  sportow  
w ród kobiet:  

Panie Landauowa, Rostworowska, Zahaczewska, które po raz pierwszy wzi y udzia   
w turnieju, da y dobry przyk ad krakowiankom, e nie nale y stroni  od zawodów spor-
towych27.  

Na amach tygodnika sportowego ukaza a si  notatka prasowa na temat wa-
lorów gry V. Richterówny:  

Richterówna gra sprawnie i wytrwale, porusza si  na boisku nad wyraz zgrabnie, swo-
bodnie i wdzi cznie, w swym uderzeniu jednoczy si  m sk  wraz z kobiec 28.  

Turniej w Krakowie mia  charakter cykliczny. W roku nast pnym (1922) 
zwyci stwo w grze pojedynczej kobiet odnios a W. Dubie ska, pokonuj c w fi-
nale Bonieck  (10 : 8, 6 :1)29. W ramach turnieju rozegrano zawody w grze poje-
dynczej kobiet o mistrzostwo zachodniej Ma opolski. W finale tych zawodów 
Zalewska pokona a Zahaczewsk .  

                                                 
23  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 52, s. 7–8.  
24  Tam e.  
25  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 51, s. 53.  
26  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 18, s. 12.  
27  Tam e.  
28  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 19, s. 4.  
29  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 26, s. 6. W pó finale turnieju W. Dubie ska pokona a Zalewsk , 

za  Boniecka Kozakow .  



 Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922… 69 

Kolejny turniej mi dzynarodowy odby  si  we wrze niu 1921 r. w odzi30. 
Zawody zorganizowane zosta y przez dzia aczy ódzkiego Klubu Lawn- 
-Tennisowego ( KLT). Najlepsz  tenisistka okaza a si  V. Richterówna, zwy-
ci aj c w grze pojedynczej oraz mieszanej (wspólnie z Kowalewskim). Drugie 
miejsce w zawodach kobiecych zaj a ochowska, natomiast w grze mieszanej – 

ochowska i Kleindal. V. Richterówna powtórzy a sukces na kolejnym turnieju 
mi dzynarodowym w odzi, rozegranym w 1922 r.31 Zwyci y a, pokonuj c  
w finale K. Richterówn  (6 : 0, 6 :3).  

Na prze omie wrze nia i pa dziernika 1921 r. odby  si  turniej tenisa ziem-
nego o zasi gu ogólnopolskim, zorganizowany przez KS „Czarni” Lwów32.  
W programie imprezy sportowej – dla kobiet – przewidziano gr  mieszan . 
Zwyci zcami zawodów – w tej konkurencji – zostali W. Dubie ska i Smith 
(Kraków). Krakowianie pokonali m.in.: Kruczkiewiczówn  i Retingera („Czar-
ni”); ochowsk  i Kuchara oraz Kaliszewsk  i Stahla. W komentarzu do zawo-
dów czytamy:  

Spo ród wspó zawodników wyró ni y si  przez pi kne serwisy i pewn  gr  […] o-
chowska oraz nadzwyczaj wysok  klas  gry W. Dubie ska. Paniom lwowskim nale y si  
sportowe podzi kowanie za prze amanie obawy przed zawodami33.  

W pierwszych latach okresu mi dzywojennego, w ród kobiet odrodzi  si  
sport wio larski. W ramach regat o MP, które zosta y zorganizowane w Byd-
goszczy w dniach 14–15 sierpnia 1922 r., odby  si  wy cig czwórek ze sterni-
kiem34. Zwyci y a osada AZS Warszawa, w nast puj cym sk adzie: W. Stey-
manówna (sternik), W. Krynicka, W. Krzyszkiewiczowa, Cz. Kosi ska,  
M. Tyszkówna. Trenerem wio larek by  Józef Mazurek. 

Pierwsz  konkurencj , w której wystartowa y kobiety na Mistrzostwach Pol-
ski (MP) w y wiarstwie figurowym, by a jazda parami. Na zawodach, przepro-
wadzonych w dniach 19–20 stycznia 1922 r. w Warszawie, zwyci stwo w je -
dzie parami odnios o ma e stwo Olga Przedrzymirska i Henryk J. Krukowicz- 
-Przedrzymirski35. Drugie miejsce zaj li Kowalewska i Ziemski.  

W trakcie MP w narciarstwie, które zosta y rozegrane w Worochcie  
w dniach 4–6 marca 1922 r., rozegrano zawody w skokach narciarskich II kla-
sy36. Pewnym zaskoczeniem mo e by  zwyci stwo kobiety – El biety Micha-
lewskiej-Zi tkiewiczowej (SNTT). Drugie miejsce zaj  Józef Zubek, III – Ste-
fan Zagórski. 

                                                 
30  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 24, s. 12.  
31  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 39, s. 7.  
32  „Przegl d Sportowy” 1921, nr 21, s. 13.  
33  Tam e.  
34  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 34, s. 6.  
35  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 4, s. 10–11; 1922, nr 51, s. 51.  
36  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 11, s. 6–7.  
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W dniach 19–21 lutego 1922 r. odby y si  w Zakopanym Mi dzynarodowe 
Zawody Narciarskie37. Bieg narciarski kobiet zorganizowano na dystansie 7 km. 
Zwyci y a E. Michalewska-Zi tkiewiczowa, przed Ma gorzat  Reichardt (W -
gry) i Schiele (SNTT). Czwarte miejsce zaj a W. Dubie ska. Kolejne Mi dzy-
narodowe Zawody Narciarskie w Zakopanym planowano zorganizowa   
w dniach 16–18 lutego 1923 r.38 Bieg narciarski dla kobiet zaplanowano na 
dzie  17 lutego 1923 r.  

E. Michalewska-Zi tkiewiczowa by a w tym czasie najlepsz  polsk  nar-
ciark . W 1914 r. zaj a II miejsce na zawodach mi dzynarodowych w Mitten-
dorfie (zwyci y a Emmy Nadlievny) oraz II miejsce na zawodach w Raxie  
(I miejsce zdoby a Anny Bayer)39. W roku nast pnym (1915) odnios a sze  
zwyci stw na zawodach narciarskich rangi mi dzynarodowej (m.in. w Raxie, 
Senmeringu, Murzzuschlagu).  

W numerze 51 „Przegl du Sportowego” z 1922 r. znajdujemy przegl d osi -
gni  w sporcie polskim za 1922 r. Jak pisze redakcja tygodnika, podsumowuj c 
sukcesy w narciarstwie kobiecym:  

Ów nasz tuz narciarski […] E. Zi tkiewiczowa, stoi na wy ynie klasy i to mi dzynaro-
dowej. Poza ni  panie W. Dubie ska i H. Schielowa, godnie reprezentuj  sport polski40.  

 
Fot. 3. Uczestniczki Mi dzynarodowych Zawodów Narciarskich w Zakopanem (19–21 lutego 1922 r.) 

ród o: „Przegl d Sportowy” 1922, nr 10, s. 1.  

                                                 
37  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 7, s. 4–5; 1922, nr 8, s. 12.  
38  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 51, s. 47.  
39  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 3, s. 8–9.  
40  „Przegl d Sportowy” 1922, nr 51, s. 47.  
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Polski Zwi zek Narciarski (PZN) planowa  wyjazd reprezentacji na zawody 
mi dzynarodowe do Superbagniere Luchon (Francja, Pireneje)41. Zawody mia y 
zosta  rozegrane w dniach 1–5 lutego 1923 r. W sk ad reprezentacji mia o 
wchodzi  6 narciarzy, 2 narciarki i 2 przedstawicieli PZN42. 

Sekcje narciarskie klubów i towarzystw sportowych, oprócz aktywno ci 
sportowej, prowadzi y dzia alno  turystyczn . Cz onkowie sekcji narciarskiej 
LKS „Pogo ” Lwów odbyli, w dniach 8–10 grudnia 1922 r., wycieczk  do Tu-
chli43. Kierownikiem wyprawy narciarskiej, w której wzi o udzia  19 osób  
(w tym 4 kobiety), by  E. Marjon.  

W latach 1921–1922 kobiety dzia a y w zarz dach klubów i towarzystw 
sportowych. Rywalizowa y w wielu dyscyplinach sportowych, g ównie na arenie 
krajowej, ale tak e mi dzynarodowej. Popularnymi dyscyplinami sportu kobiet 
by y: lekkoatletyka, y wiarstwo, narciarstwo, p ywanie, tenis ziemny, a tak e  
w mniejszym stopniu wio larstwo i szermierka. Najwi ksze sukcesy kobiety od-
nosi y w narciarstwie. Do wyró niaj cych zawodniczek w narciarstwie nale a y 
W. Dubie ska, E. Michalewska-Zi tkiewiczowa oraz I. Popielówna. Warto za-
znaczy , i  W. Dubie ska by a wszechstronn  „sportsmenk ” – poza narciar-
stwem sukcesy odnosi a w szermierce oraz w tenisie ziemnym.  
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Abstract 

Women’s Sport in Poland in the Light of “Przegl d Sportowy” Magazine  

in Years 1921–1922 

The paper presents women’s sport in the years 1921–1922 based on “Przegl d Sportowy” 
[Sports Review] magazine. “Przegl d Sportowy” was a weekly dedicated to sport in Poland and 
abroad. It also introduced various aspects of women's sports movement.  

In the years 1921–1922 women were active on the boards of sports clubs and societies. They 
competed in a number of sports disciplines, mainly in the national arena. Popular disciplines of 
women’s sport were: athletics, skating, skiing, swimming, tennis and, to a lesser extent, rowing 
and fencing. Women were most successful in skiing. Outstanding athletes in skiing were Wanda 
Dubie ska, El bieta Michalewska-Zi tkiewiczowa and Irena Popielówna.  

Key words: women, sport, Poland, “Przegl d Sportowy”. 

 


